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Nota Informativa 

 

 

 Goodgrower adquireix el 80% del Grup Hospitalari Adeslas al grup “la Caixa”, que 

retindrà una participació del 20%. 

 L'acord preveu el control de deu hospitals privats estratègicament distribuïts per la 

geografia espanyola. 

 La compravenda definitiva es realitzarà durant el tercer trimestre d'aquest any. 

 

Barcelona, 23 de maig del 2011 

El grup Goodgrower ha signat un principi d'acord amb Criteria CaixaCorp per a adquirir el 

80% de Grup Hospitalari Adeslas per un import de 190 milions d'euros, aproximadament. 

Amb aquesta operació, Goodgrower i el grup "la Caixa" constitueixen una aliança estratègica 

per tal de desenvolupar un dels grups independents hospitalaris líders a Espanya. 

El Grup Hospitalari Adeslas està format per deu hospitals privats, que varen ser adquirits per 

Criteria al juny de 2010 mitjançant la compra d’ Adeslas. Al 2010, el Grup va gestionar 1.062 

llits i va facturar uns 188 milions d’ euros. La xarxa hospitalària cobreix deu províncies de la 

geografia espanyola on són hospitals de referència a les seves respectives àrees d’influència. 

Per a ambdós entitats, aquesta aliança estratègica neix amb la vocació de permanència a 

llarg termini i amb l’objectiu de contribuir a la intensificació del desenvolupament hospitalari 

privat independent, millorant el servei i la qualitat per als seus clients. 

Goodgrower és un grup inversor creat l'any 2008 amb seu a Barcelona, de capital totalment 

privat i l'activitat principal del qual és la inversió en companyies del sector de la salut en l’ 

àmbit europeu. El capital de la companyia està subscrit íntegrament per membres de la 

família Gallardo, cosa que concedeix al grup una experiència consolidada de més de 60 anys 

en el sector de la salut.  

Prèviament a la transacció, Criteria adquirirà el 100% de Grupo Hospitalario Adeslas a la seva 

filial VidaCaixa Adeslas per  a després vendre’n el 80% a Goodgrower, mentre que el  grup "la 

Caixa" retindrà el 20%.  Es preveu que el tancament de l'operació tingui lloc durant el tercer 

trimestre d'aquest any, després d'aconseguir les autoritzacions habituals per a aquest tipus de 

transaccions. 

 

 

 

 

 

Goodgrower entra en el sector hospitalari a 

través del grup "la Caixa" 
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Departament de Comunicació  

Criteria CaixaCorp 

Tel.: + 34 93 411 75 23 / 7517 -  93 409 21 21 

Correu electrònic:comunicacion@criteria.com; comunicacio@criteria.com; 

 

Goodgrower 

www.goodgrower.com 

Tel. +34 93 241 50 94 

e-mail: info@goodgrower.com 
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